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 كمية التربية –مجمع االبعادية  -دمنهور  –البحيرة 

 العمل واالتجاهات العالمية. إعداد معمم مبدع يمتمك المعرفة النظرية والخبرة العممية وقادر عمى التنافس والتميز فى ضوء متطمبات سوق* رسالة الكمية
 * إعداد باحث تربوى قادر عمى انتاج المعرفة التربوية لمبحوث العممية عربيا وعالميا .

 ى تخدم المجتمع من خالل التطوير المستمر لمبرامج التعميمية وبرامج التنمية البشرية.تقديم خدمات مجتمعية فى اطار القيم والعادات الت *

  ٔحذِ ضًاٌ انجٕدج  

 

 

 
 شخصيــة موماتمع: 

 تاريخ انًيـالد انُٕع االضــــــى

إيًاٌ عثذ انفتاح يحًذ عثذ انعسيس 

 جٕدج
 72/6/0891 أَثى

 انصٕرج انشخصيح 021يذيُح انشيخ زايذ انحي انثايٍ عًارج  انعُٕاٌ

 10177626980 ْاتف جٕال
انثريذ 

 اإلنكترَٔي
Emangouda74@Gmail.com 

 انصٕرج انشخصيح
 جايعح ديُٕٓر -كهيح انترتيح انجٓح يذرش يطاعذ انٕظيفح

 تاريخ قذيى انتخصص انعهٕو االجتًاعيح انقطى

 7102يايٕ  تاريخ انذرجح ياجطتير انذرجح

  اضتالو انعًم 7117يارش  تاريخ انتعييٍ

 ا:والشهادات الحاصل عميه المؤهالت العممية 
 انتخصص انذقيق انتخصص انعاو انكهيح / انجايعح انتقذير تاريخّ انًــــؤْـــــم و

 جيذ جًذا 7110 نيطاَص فى اآلداب ٔانترتيح 0

فرع  -انترتيح

جايعح  –ديُٕٓر 

 االضكُذريح

 - تاريخ

 ضاعاخ يعتًذج 7102 فى اآلدابياجطتير  7
جايعح  –اآلداب 

 ديُٕٓر
 تاريخ قذيى تاريخ

 عناوين الرسائل: 
 األيراض انُفطيح ٔانعصيح في يصر انقذيًح ياجطتير 

 : البيانات الوظيفية 
 تاريخ انقرار  رقى انقرار اعتثارا يٍ انٕظيفح  و

    7117يارش  يعيذ 0

    7102يَٕيّ  يذرش يطاعذ 7

 

 الدورات التدريبية : 
 إنى   -انفترج يٍ انًركس  انثرَايج و

   أضانية انثحج انعهًى 0

   أخالقياخ انثحج انعهًى 7

   يٓاراخ انعرض انفعال 7

  

 السيرة الذاتية
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   يٓاراخ االتصال فى أًَاط انتعهيى انًختهفح 4

   إعذاد انًشرٔعاخ انتُافطيح نتًٕيم انثحٕث 5

   انتٕيفم 6

   انهغح انعرتيح 2

9 ICDL   

 

 

 ٔهللا ٔني انتٕفيق ,,,

  


